
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA BEUVINK 

echtgenote van 

Albertus Johannes Kamphuis 

Zij werd geboren op 24 mei 1905 te 
Losser en overleed op 27 februari 1983 te 
Enschede. Op 3 maart was de uitvaart 
voor haar in de Emmauskerk te Oldenzaal, 
waarna ze begraven werd in Oldenzaal. 

Marie heeft geen gemakkelijk leven ge
had. Met haar grote gezin van 7 kinderen 
maakte ze bovendien de aparte zorgen mee 
van de oorlogsjaren , van ziekte, van het 
sterven van twee kinderen. Maar zij zette 
er zich steeds weer overheen, want ze 
moest verder. Zuinig en hard werkend 
hield ze het huishouden in de rij . Van 
nature opgeruimd, hield ze van gezellig
heid en van mensen om zich heen. Ze 
was altijd heel gastvrij . Zo is ze een grote 
steun geweest voor haar man, een zorg
zame moeder voor haar kinderen en een 
lieve oma voor de kleinkinderen . De laatste 
jaren was ze geestelijk steeds minder 
zichzelf. Daardoor werd de omgang met 
haar wel eens moeilijk en pijnlijk. Vooral 
voor de naasten die haar trouw bleven 

verzorgen . Nu is ze na een korte tijd in 
een verpleeghuis vredig gestorven. Wij 
vertrouwen haar toe aan de levende God 
en bidden: God geef uw toekomst en uw 
trouw aan deze gestorven mens. Wij 
kunnen niet geloven dat haar leven ver
geefs voorb ij is gegaan, en dat alles wat 
zij voor ons heeft betekend , nu verloren 
is en voorbij. Maar wij verenigen ons met 
het geloof, waarin zij zelf aan U heeft 
vastgehouden ten einde toe, aan U, haar 
God en onze God, die voor ons leeft, 
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid . 

Amen. 

Voor de vele blijken van deelneming, 
ondervonden bij het overlijden van mijn 
lieve vrouw en onze zorgzame moeder 
en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

A. J. Kamphuis 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, februari 1983 
Bornsedijk 60 


